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1. Wprowadzenie 
 

Podstawę prawną sporządzonego planu wykorzystania zasobu stanowią przepisy art. 25 

w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1d) i art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zmianami). 

 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych opracowuje się na okres 3 lat  

i zawierać ma w szczególności: 

1) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości gminnych 

oddanych w użytkowanie wieczyste; 

2) prognozę: 

a) dotyczącą udostępniania nieruchomości z zasobu oraz nabywania nieruchomości 

do zasobu; 

b) poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości z zasobu  

oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu; 

c) wpływów osiąganych z opłat udostępniania nieruchomości zasobu; 

d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości gminnych; 

3)   program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

 

Plan wykorzystana gminnego zasobu nieruchomości sporządzany jest w celu między 

innymi: 

1) ustalenia sposobu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości; 

2) określenia zapotrzebowania na nieruchomości do pozyskania do gminnego zasobu 

nieruchomości; 

3) racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na utrzymanie 

zasobu oraz związanymi z wykorzystaniem zasobu. 

 

Plan wykorzystania zasobu przygotowuje się w oparciu o następujące dokumenty  

oraz opracowania: 

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

 program rozwoju lokalnego, 

 strategię rozwoju gminy. 

 

Gospodarowanie zasobem polega między innymi na ewidencjonowaniu nieruchomości, 

zapewnieniu ich wyceny, zabezpieczaniu nieruchomości przed uszkodzeniem  

lub zniszczeniem, naliczaniu i windykacji należności za nieruchomości udostępniane  

z zasobu, współpracy z innymi organami, które gospodarują nieruchomościami gminnymi,  

a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa, zbywaniu  

i nabywaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu  

i użyczaniu nieruchomości wchodzących w skład zasobu, ich obciążaniu ograniczonymi 

prawami rzeczowymi jak użytkowanie i służebności, podejmowaniu czynności  

w postępowaniu sadowym oraz składaniu wniosków o założenie księgi wieczystej  

dla nieruchomości gminnych, a ponadto na przygotowywaniu opracowań geodezyjno-

prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,  
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a także wyposażaniu ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury 

technicznej. 

Gospodarowanie zasobem powinno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnej 

gospodarki, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem w pierwszej 

kolejności zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej i realizacji zdań publicznych 

gminnych. 

Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystywany na cele rozwojowe gminy  

i zorganizowanej działalności inwestycji, a w szczególności na realizację budownictwa 

mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, 

a także na realizację innych celów publicznych. 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości określa jedynie główne kierunki 

działań, natomiast rozstrzygnięcia o sposobie i formie zagospodarowania poszczególnych 

nieruchomości wchodzących w skład zasobu są podejmowane indywidualnie, w ramach 

zapewnianych corocznie środków budżetowych.   

  

 

2. Podsumowanie planu wykorzystania zasobu sporządzonego  

na lata 2019-2021 

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w planie wykorzystania zasobu gminnego  

na lata 2019-2021 Burmistrz Władysławowa w sposób racjonalny kontynuował  

oraz wszczynał nowe postępowania w celu pozyskania praw do nieruchomości stanowiących 

bądź przewidzianych pod układy komunikacyjne, przewidzianych pod urządzenia 

infrastruktury technicznej czy inne cele publiczne wynikające z zadań własnych gminy  

oraz nieruchomości przewidzianych na cele rozwojowe gminy. 

 

W okresie tej prognozy Burmistrz Władysławowa: 

1) nabył do gminnego zasobu nieruchomości grunty o łącznej powierzchnia około  

8,7421 ha,  

2) zbył prawa do nieruchomości z zasobu o ogólnej powierzchni ok. 3,7552 ha, 

3) udostępnił nieruchomości do dzierżawy, najmu o powierzchni ok. 162 ha, 

4) wydał 1 decyzję orzekającą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności,  

5) wydał dla 102 nieruchomości zaświadczenia w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018r.  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności gruntów; 

6) utrzymał na poziomie lat poprzednich wydatki związane z udostępnianiem 

nieruchomości zasobu oraz zbywaniem i nabywaniem nieruchomości do zasobu, 

7) utrzymał na poziomie lat poprzednich wpływy z tytułu opłat za udostępnianie 

nieruchomości zasobu,  

8) prowadził na bieżąco aktualizację stawek procentowych, jak również opłat z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie 

wieczyste, w celu utrzymania na stabilnym poziomie wpływów z tytułu pobieranych 

corocznie opłat za użytkowanie wieczyste. 

 

Udostępnianie nieruchomości z zasobu oraz nabywanie nieruchomości do zasobu 

dokonywane było w ramach racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi 

przeznaczanymi na poszczególne lata w budżecie gminy.  
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Burmistrz Władysławowa kontynuował czynności związane z prowadzeniem 

postępowań administracyjnych związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z tytułu 

podziału nieruchomości, a także postępowań związanych z bezumownym korzystaniem  

z nieruchomości gminnych, jak również procedury przetargowego udostępniania 

nieruchomości zasobu związanego z krótkotrwałymi umowami ich najmu bądź dzierżawy 

oraz utrzymał na stałym poziomie liczbę zawieranych ugód w zakresie ustalania 

odszkodowań za przejęcie nieruchomości na cele publiczne przez Gminę Władysławowo. 

Dzięki tym czynnościom wpływy do budżetu gminnego oraz racjonalność wykorzystania 

zasobu utrzymane zostały na stabilnym poziomie. 

 

 

3. Wielkość zasobu 
 

W gminnym zasobie nieruchomości uwzględniono nieruchomości, które stanowią 

przedmiot własności Gminy Władysławowo i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste 

oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Władysławowo. 

 

Wielkość i stan zasobu nieruchomości Gminy Władysławowo ustalono, według stanu 

na dzień 31 grudnia 2021r., wykorzystując ewidencję nieruchomości prowadzoną przez 

Starostwo Powiatowe w Pucku, księgi wieczyste prowadzone dla nieruchomości, 

obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku 

obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

oraz wydane ostateczne decyzje o warunkach zabudowy bądź ostateczne decyzje o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, a także własny program, w którym na bieżąco ewidencjonuje się 

nieruchomości gminne. 

 

 
Tabela 1. Zestawienie powierzchni nieruchomości stanowiących własność i będących przedmiotem użytkowania 

wieczystego Gminy Władysławowo wobec powierzchni administracyjnej Gminy Władysławowo 
Powierzchnia [ha] nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo  573 
Powierzchnia [ha] nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego 

Gminy Władysławowo 
2 

Ogólna powierzchnia [ha] miasta i gminy Władysławowo 4.226 
 

 

 

 

 

Tabela 2. Podział zasobu Gminy Władysławowo według przeznaczenia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tereny rolne [ha] 25 
Tereny leśne [ha] 1 
Tereny przeznaczone pod zabudowę [ha] 30 
Tereny zieleni [ha] 41 
Nieużytki [ha] 7 
Drogi [ha] 196 
Inne [ha] 273 
Zasób Gminy Władysławowo [ha] 573 
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Tabela 3. Podział zasobu Gminy Władysławowo według obrębów ewidencyjnych 

Obręb ewidencyjny Powierzchnia obrębu [ha] 
Powierzchnia nieruchomości zasobu 

gminnego w obrębie [ha] 

Chałupy 87 5 
Chłapowo 638 51 

Jastrzębia Góra 289 60 

Karwia 279 24 

Ostrowo 1.059 132 

Rozewie 160 14 

Tupadły 342 37 
Władysławowo 01 57 40 

Władysławowo 02 93 11 

Władysławowo 03 129 19 

Władysławowo 04 98 30 

Władysławowo 05 184 35 

Władysławowo 06 28 7 
Władysławowo 07 111 6 
Władysławowo 08 51 4 

Władysławowo 09 370 81 

Władysławowo 10 251 17 

 

 

Podział zasobu Gminy Władysławowo wg 
przeznaczenia 

Tereny rolne [ha]

Tereny leśne [ha]

Tereny przeznaczone pod
zabudowę [ha]

Tereny zieleni [ha]

Nieużytki [ha]

Drogi [ha]

Inne [ha]
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Tabela 4. Zestawienie powierzchni nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo 

Powierzchnia [ha] nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo 

oddanych w użytkowanie wieczyste 
32 

Powierzchnia [ha] nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo 

oddanych w trwały zarząd 
9 

Powierzchnia [ha] nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo 

oddanych w dzierżawę (umowy długoterminowe) 
162 

Ogólna powierzchnia [ha] gruntów gminnych  573 

 

W gminnym zasobie nieruchomości, na dzień 31 grudnia 2021r. znajdowały się 

nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 573 ha i ogólnej wartości wynoszącej około 

251.803.874 złote. 

 

Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości, a co za tym idzie wartość tego zasobu, 

ulega ciągłym zmianom na skutek między innymi: 

1) wykupu terenów przewidzianych w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego pod funkcje komunikacyjne i funkcje publiczne; 

2) przejęcia terenów z mocy prawa w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych (t.j. Dz. U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 ze zmianami); 

3) przejęcia terenów z mocy prawa na podstawie art. 73 ustawy z dnia  

13 października 1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 133 poz. 872 ze zmianami); 
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4) przejęcia z mocy prawa pod drogi w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 ze zmianami); 

5) przejęcia z mocy prawa w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zmianami);  

6) sprzedaży nieruchomości gminnych; 

7) zamiany nieruchomości; 

8) darowizny nieruchomości; 

9) zasiedzenia bądź nabycia w drodze spadkobrania; itp. 

 

 

 

4. Prognoza 

4.1 Udostępnianie nieruchomości zasobu  

 

Udostępnianie nieruchomości z zasobu nieruchomości gminnych odbywa się w formie 

przetargowej i bezprzetargowej. Gmina Władysławowo posiada w swoim zasobie obszary, 

które w latach 2022÷2024 przewidziane są do udostępnienia zarówno poprzez ich zbycie  

jak i wydzierżawienie, wynajęcie, użyczenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami 

rzeczowymi jak użytkowanie i służebności.  

 

Z gminnego zasobu nieruchomości zbywaniu podlegają nieruchomości zgodnie z ich 

funkcją ustaloną w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

bądź wynikającą z wydanych ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu albo zakreśloną w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, które są zbędne do realizacji zadań własnych gminy  

oraz te, na które ze względu na ich zły stan techniczny i użytkowy ponoszone są znaczne 

nakłady finansowe na ich utrzymanie. Wyłączeniu z obrotu podlegają nieruchomości gminne 

niezbędne do realizacji zadań własnych gminy, a w szczególności nieruchomości 

przewidziane pod obszary użyteczności publicznej, nieruchomości niezbędne do realizacji 

inwestycji gminnych, nieruchomości przeznaczone pod urządzenia infrastruktury technicznej 

i obiekty im towarzyszące, a także tereny komunikacji.  

 

Obciążanie nieruchomości zasobu ograniczonymi prawami rzeczowymi  

jak użytkowanie i służebności odbywa się głównie w celu zapewnienia możliwości realizacji 

przyłączeń nieruchomości sąsiadujących z nieruchomościami gminnymi wchodzącymi  

w skład zasobu do urządzeń infrastruktury technicznej oraz dostępu do dróg publicznych  

w przypadku braku możliwości bezpośredniego zapewnienia takiego dostępu. 

 

W okresie prognozy przewiduje się udostępnianie z gminnego zasobu nieruchomości 

łącznie ok. 10 ha powierzchni nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia oraz około 

162 ha powierzchni nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia 

bądź użyczenia. Udostępnianie nieruchomości gminnych z zasobu dokonywane będzie  

w ramach racjonalnego pozyskiwania środków finansowych niezbędnych na pokrycie 

kosztów wynikających z realizacji zadań rozwojowych gminy i jej zorganizowanej 

działalności, inwestycji, a także na realizację innych celów publicznych oraz w celu 

zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. 
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Natomiast udostępnianie nieruchomości z zasobu gminnego celem obciążania ich 

ograniczonymi prawami rzeczowymi jak użytkowanie i służebności odbywać się będzie  

w zależności od występującego zapotrzebowania na tego typu rozwiązania. 

 

4.2 Nabywanie nieruchomości do zasobu  

 

W latach 2022÷2024 planowane jest dalsze pozyskiwanie do zasobu nieruchomości 

Gminy Władysławowo praw do nieruchomości stanowiących bądź przewidzianych  

pod układy komunikacyjne, pod urządzenia infrastruktury technicznej, inne cele publiczne 

wynikające z zadań własnych gminy oraz nieruchomości przewidzianych na cele rozwojowe 

gminy. 

W okresie prognozy przewiduje się nabycie do gminnego zasobu nieruchomości 

przewidzianych lub zajętych pod w/w cele i funkcje gruntów, których łączna powierzchnia 

wynosić będzie ok. 3 ha rocznie, a których nabycie dokonywane będzie w ramach 

racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na powiększanie 

zasobu przewidzianymi w budżecie Gminy w poszczególnych latach prognozy.  

 

4.3 Poziom wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości  

z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu 

 

Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości 

uzależnione są od przyznanych środków w budżecie Gminy na poszczególne lata objęte 

prognozą, a także od wielkości kosztów zewnętrznych związanych z tym udostępnianiem  

(np. kosztów reklam, ogłoszeń prasowych, obsługi nieruchomości, kosztów podziału 

nieruchomości, kosztów wycen nieruchomości itp.). Nie mniej można założyć,  

że prognozowane wydatki będą utrzymywały się na dotychczasowym poziomie. 

 

Stabilizacja związana jest z obserwowaną stałą ilością wydawanych decyzji 

administracyjnych oraz postępowań ugodowych, na podstawie których następuje przejęcie 

przez Gminę Władysławowo nieruchomości przewidzianych pod gminne funkcje publiczne 

(w tym między innymi wydawanych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,  

tzw. specustawy drogowej, negocjacji, rokowań itp.), a tym samym wynikać będzie  

z utrzymania na dotychczasowym poziomie kosztów związanych z obsługa procedur  

o odszkodowania i należności na rzecz osób posiadających prawa do pozyskiwanych 

nieruchomości, ujawnianiem praw do pozyskiwanych nieruchomości w księgach wieczystych 

i ewidencji gruntów, kosztami dokumentacji związanej z pozyskiwaniem nieruchomości  

(w tym koszty operatów szacunkowych, koszty dokumentacji geodezyjnej i ewidencyjnej, 

koszty podziałów, koszty postępowań sądowych itp.).  

 

 

 

4.4 Poziom wpływów osiąganych z opłat z tytułu udostępniania 

nieruchomości zasobu 
 

Wpływy związane z opłatami z tytułu udostępniania nieruchomości z gminnego zasobu 

nieruchomości uzależnione są w głównej mierze od wysokości czynszów z ich najmu  

bądź dzierżawy, a także od wysokości cen ich zbycia uzyskiwanych w trybie przetargowym 
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lub ustalanych indywidualnie w trybie bezprzetargowym, nie mniej można założyć,  

że poziom wpływów będzie utrzymywał się na stabilnej wysokości. 

 

Niezmienność wpływów wynikać będzie z kontynuowania procedur wykluczania 

procederu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnych, a tym samym dążenia do 

zawierania prawnych umów udostępniania i korzystania z nieruchomości gminnych, jak 

również sukcesywnego wydzielania działek z nieruchomości gminnych przewidzianych  

w planach miejscowych pod funkcje inne niż publiczne umożliwiając ich łatwiejsze i szybsze 

zbywanie, a także racjonalniejszego i bardziej skonkretyzowanego przygotowywania  

i udostępniania nieruchomości gminnych do dzierżawy lub najmu. 

 

 

4.5 Prognoza dotycząca aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz 

opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminnych 

 

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Władysławowo oddane  

w użytkowanie wieczyste stanowią ok. 0,8% ogólnej powierzchni Gminy Władysławowo.  

W związku z treścią ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów  

(Dz. U. z 2019r. poz. 916), z mocy prawa przekształceniu z prawa użytkowania wieczystego  

w prawo własności uległy nieruchomości o powierzchni ok. 15 ha. 

 

W obecnej chwili przeprowadzana jest weryfikacja trwających umów użytkowania 

wieczystego w zakresie zasadności i prawidłowości trwania obowiązujących stawek 

procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego, a także prowadzona jest weryfikacja 

nieruchomości, co do których aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 

jest możliwa i zasadna (ze względu na znaczny upływ czasu, bądź uchylenie wcześniej 

dokonanej aktualizacji przez organ wyższego rzędu), a także prowadzone są postępowania  

w zakresie wypowiedzenia wysokości dotychczasowej opłaty rocznej. 

 

Ze względu na wejście w życie cytowanej wyżej ustawy z dnia 20 lipca 2018r.  

oraz znaczące zmniejszenie ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności, w okresie aktualnej prognozy planuje się dalszy spadek 

przychodów Gminy z tytułu opłat z użytkowania wieczystego, którego efekty widoczne będą  

w znacznym stopniu w okresie aktualnej prognozy. 

 

W okresie prognozy przewiduje się dalsze sukcesywne przeprowadzanie aktualizacji 

opłat i stawek opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych,  

z uwzględnieniem w pierwszej kolejności tych nieruchomości, co do których termin ostatniej 

aktualizacji jest znacznie odległy, bądź aktualnie obowiązująca stawka opłaty jest 

nieadekwatna do sposobu korzystania z nieruchomości. Tempo oraz ilość przeprowadzanych 

aktualizacji opłat zależne będą od przyznawanych środków na ten cel w budżetach gminy  

w poszczególnych latach prognozy. Z uwagi na rozdrobnienie nieruchomości oddanych  

w użytkowanie wieczyste oraz ich różnorodność, nie jest możliwe jednoznaczne określenie 

przewidywanego przychodu z dokonanych aktualizacji opłat rocznych w poszczególnych 

latach prognozy. Nie możliwe jest również wskazanie ilości nieruchomości oddanych  

w użytkowanie wieczyste, co do których wydane zostaną decyzje o przekształceniu w prawo 

własności, bądź co do których nastąpi sprzedaż prawa własności, gdyż postępowania te 

wszczynane są wyłącznie na wniosek użytkownika wieczystego. 
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W przypadku nieruchomości gminnych wchodzących w skład zasobu, co do których 

ustanowiony został trwały zarząd, tytuł ten przysługuje jednostkom organizacyjnym 

samorządu terytorialnego głównie związanym ze świadczeniem usług oświaty, a tym samym 

nieruchomości gminne udostępniane są tu nieodpłatnie. Wyjątek stanowią nieruchomości 

oddane w trwały zarząd gminnej jednostce związanej ze sportem i rekreacją, jednakże w tym 

przypadku oddanie w trwały zarząd nastąpiło w latach 2020-2021. Wobec powyższego  

nie przewiduje się w latach prognozy przeprowadzania aktualizacji opłat z tytułu trwałego 

zarządu nieruchomości gminnych, gdyż byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione. 

 

 

 

5. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu 

W ramach programu zagospodarowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu, 

Burmistrz Władysławowa przewiduje między innymi czynności związane  

z zapewnieniem wyceny nieruchomości zasobu; systematycznym przeprowadzaniem oględzin 

nieruchomości zasobu celem określenia ich stanu, zagospodarowania, sposobu ich 

wykorzystania oraz ustalenia czynności niezbędnych do zabezpieczenia nieruchomości 

pozostających w zasobie; bieżącym naliczaniem opłat za udostępnianie nieruchomości zasobu 

wraz z przeprowadzaniem ewentualnej windykacji należności z tego tytułu w przypadku 

niedotrzymania warunków umów przez podmioty; przewiduje się kontynuowanie trwających  

i podejmowanie nowych czynności w postępowaniach administracyjnych i sądowych  

w sprawach dotyczących własności i innych praw rzeczowych na nieruchomości,  

o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez 

zasiedzenie, o nabycie prawa własności nieruchomości w drodze komunalizacji 

nieruchomości Skarbu Państwa oraz składanie wniosków o założenie księgi wieczystej, 

regulacja stanu prawnego nieruchomości zasobu wraz z ich podziałem.  

 

Przewiduje się przeprowadzanie procedur zbycia nieruchomości z zasobu, które są 

zbędne do realizacji zadań własnych gminy oraz tych, na które ze względu na ich zły stan 

techniczny i użytkowy ponoszone są znaczne nakłady finansowe. Dodatkowo przewiduje się 

również zagospodarowanie nieruchomości zasobu, nie przewidzianych do zbycia, poprzez 

kontynuację zawartych i obowiązujących już umów dzierżawy, najmu lub użyczenia, a także 

poprzez zawieranie nowych umów najmu, dzierżawy i użyczenia bądź ustanawiania 

służebności zarówno gruntowych jak i przesyłu. 

 

Planuje się również pozyskiwanie nieruchomości do zasobu gminy i to zarówno 

odpłatnie jak i nieodpłatnie, jak również zmianę posiadanych praw do nieruchomości 

gminnych (z użytkowania wieczystego na własność). Realizacja tych planów wykonywana 

będzie w ramach dostępnych środków finansowych zaplanowanych do wykorzystania w 

budżecie w poszczególnych latach, a także w oparciu o przeprowadzane i przewidziane 

inwestycje gminne. 

 

Decyzje, co do sposobu zagospodarowania nieruchomości zasobu Gminy 

Władysławowo, podejmowane są na bieżąco przez Burmistrza Władysławowa i Radę Miejską 

Władysławowa, w zależności od bieżących potrzeb, zgodnie z zasadami racjonalnej 

gospodarki, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem  

w pierwszej kolejności zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej i realizacji zdań 

publicznych gminnych. 
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